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Com o intuito de alertar sobre a impor-
tância do uso do preservativo como ins-
trumento de prevenção de doenças sexu-
almente transmissíveis (DST´s), durante o 
período do carnaval, a Prefeitura de Sobral, 
através da Coordenadoria de Juventude – 
Projeto Viver Jovem, realizou, a ‘Blitz Carna-
val Seguro’ no Residencial Nova Caiçara e na 
Cohab III.

A ação, que se estendeu da Estação Ju-
ventude Nova Caiçara à Estação do Metrô 
da Cohab III, promoveu, durante toda a 
manhã, rodas de conversa com os jovens 
alertando para as formas de contaminação, 

bem como distribuição de preservativos e 
exposição fotográfica com imagens sobre 
os sintomas das DST´s.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).
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A população do Setor VI, no distrito 
de Jaibaras, recebeu, na última quinta-
-feira (4), aulão de ritmos, ginástica loca-
lizada, atividades recreativas e doação de 
material esportivo. Cerca de 120 pessoas 
participaram da ação ‘Carnaval da Alegria’, 
que foi uma realização da Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria do Esporte 
(Sesporte).

De acordo com o secretário do Espor-
te do Município, Rosaldo Freire, “ações 
como esta têm o objetivo de, além de incen-
tivar a prática de atividades físicas e de la-
zer, levar este tipo de serviços para próximo 
da população”, explicou.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Carnaval da Alegria
Prefeitura leva atividades 

esportivas para comunidade do 
Setor VI, no distrito de Jaibaras

Na última quinta-feira (4), crianças 
com idade entre 6 e 12 anos, que moram 
no bairro Vila União e frequentam o Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV), do Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) Regina Justa, 
participaram de palestra sobre educação 
ambiental. Com o tema ‘Água boa para to-
dos’, a palestra apresentou o processo de 
tratamento da água, custos envolvidos, a 
importância da não poluição dos manan-
ciais e da economia de água. A iniciativa 
faz parte do Projeto de Implantação do Sis-
tema de Macrodrenagem, executado pela 
Secretaria de Obras de Sobral (Sebras).

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

‘Água boa para todos’ 
Crianças do bairro Vila União 

recebem palestra sobre 
educação ambiental

Na última sexta-feira (5), o Centro de 
Referência Especializado da Assistência So-
cial de Sobral (Creas) e a equipe de ações 
estratégicas do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (PETI) realizaram mobi-
lização no Largo do Rosário com o objetivo 
de chamar a atenção da população para o 
combate à exploração sexual e do trabalho 
infantil durante o Carnaval.

“Nosso foco é informar a população sobre 
os riscos da exploração sexual e do trabalho 
infantil no período do Carnaval, além de di-
vulgar canais de denúncia, como o ‘Disque 
100’, tornando-os mais acessíveis, não só nes-
te período festivo”, ressaltou a coordenadora 
do Creas, Nara Mota.

A ação contou com apresentações artís-
ticas das crianças dos Centros de Referência 
da Assistência Social (CRAS) do Município, 
muita música e com a Feira da Casa da 
Economia Solidária. “A população abraçou 
a campanha, participando, perguntando, se 
informando e comprando os produtos da Fei-
ra da Economia Solidária. Nós estamos muito 
satisfeitos com o engajamento das pessoas 
em nos ajudar”, concluiu Nara.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Creas promove mobilização de combate à 
exploração sexual e ao trabalho infantil

Prevenção
Prefeitura de Sobral leva ‘Blitz Carnaval Seguro’
para jovens do Residencial Nova Caiçara e Cohab III

O prefeito Veveu Arruda assinará nesta 
sexta-feira (12), às 19h, a ordem de serviço 
para construção de Centro de Educação 
Infantil (CEI), na área do Residencial Nova 
Caiçara. A unidade contará com recursos da 

Prefeitura de Sobral e do Governo Federal, 
através do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE).

Com capacidade para atender a 188 
crianças com idades entre 0 e 6 anos, nas 
modalidades creche e pré-escola, o CEI do 
Nova Caiçara terá 1.513,16 m² de área cons-
truída e contará com 10 salas de aula; sala 
multiuso; fraldário; lactário; refeitório, cozi-
nha; pátio coberto; playground; jardim; solá-
rio; direção; secretaria; sala de professores/
reuniões e almoxarifado.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Nesta sexta (12)
Prefeito Veveu assinará ordem de serviço de Centro 
de Educação Infantil no Residencial Nova Caiçara

Na tarde da quinta-feira (4), a Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza de Sobral (Seds) promoveu o ‘Baile de Carnaval 
da VaIdade’. A festa realizada no Restaurante Popular, que reuniu cerca de 
250 idosos atendidos pelos Centros de Referência da Assistência Social do 
Município (Cras), contou coma presença do prefeito Veveu Arruda e do vice-
-prefeito Carlos Hilton Soares.

“É importante que estes ambientes de lazer e convivência possam ser cria-
dos mais vezes para que haja confraternização, expressões de alegria e diver-
são. Muito bom passar estes momentos com vocês”, comemorou Veveu Arru-
da.

Ao som das tradicionais marchinhas carnavalescas, sob a orientação de 
uma professora de dança, os foliões comprovaram que estão mesmo na 
melhor idade. “Este pessoal tem um fôlego impressionante. Não ficam deven-
do pra ninguém mais novo”, brincou a coordenadora da Proteção Social Bá-
sica da Seds, Andreyssa Lopes. “Esse momento é interessante por envolvê-los, 
além de fortalecer os vínculos já existentes e construir novos laços”, concluiu.

Cerca de 250 idosos fazem a festa 
durante o Baile de Carnaval da VaIdade

Mais festa
O ‘Baile de Carnaval da VaIdade’ foi o encerramento de 

uma semana repleta de festas mominas realizadas nos CRAS 
de Sobral. Na manhã da quinta-feira (4), o Cras Mimi Marinho 
realizou seu Carnaval com cerca de 30 idosos. “Todos os anos 
fazemos nosso carnaval com os idosos e a animação deles está 
sempre em alta”, ressaltou a coordenadora do equipamento, Li-
vramento Albuquerque.

‘Unidos do Alto do Cristo’ se consagra campeã 
do Carnaval 2016 

Com o enredo ‘Preces e Romarias - as 
lágrimas do céu inundam de esperan-
ça a fé do sertanejo’, a escola de sam-

ba ‘Unidos do Alto do Cristo’, representada 
por 150 componentes, sagrou-se campeã 
do Carnaval 2016 de Sobral. O vice-campe-
onato ficou com a Princesa do Samba, que 
obteve 79,5 pontos, e o terceiro lugar ficou 
com a Estação Primeira do Sinhá Sabóia, 
com 77 pontos. As agremiações desfilaram 
na última terça-feira (9), na Passarela do 
Samba Marinho Pereira, no tradicional des-
file das escolas de samba de Sobral.

Campeã pela quinta vez, a Unidos do 
Alto do Cristo encantou o público sobra-
lense trazendo para a avenida o canto da 
esperança do sertanejo na temporada de 
chuvas. Emocionado, o presidente da agre-
miação, Raimundo Gonzaga dos Santos, 
dedicou o título ao esforço da comunidade. 
“Nós aqui do bairro Alto do Cristo trabalha-
mos o ano inteiro e esta vitória foi de toda a 
comunidade que se empenhou para fazer um 
desfile bonito na avenida e nos fez vencedo-
res. O recurso que a Prefeitura nos deu tam-
bém foi um diferencial para a ornamentação 
da nossa escola”, comemorou.

Realizada na sala do Cine Falb Rangel, 

na Casa de Cultura, a apuração das notas 
foi acompanhada por dezenas de pessoas, 
tendo o resultado oficial divulgado, nesta 
quarta-feira (10), pela comissão julgadora, 
que se reuniu e avaliou o desempenho das 
escolas seguindo requisitos, bateria e evo-
lução, samba-enredo e enredo, alegoria e 
fantasia, comissão de frente, mestre-sala e 

porta-bandeira.
Este ano, a Prefeitura de Sobral repassou 

incentivo para montagem no valor de R$10 
mil para cada uma das oito agremiações 
que desfilaram. O tradicional desfile tam-
bém contou com estrutura de som, ambu-
lâncias, esquema de segurança e vendedo-
res ambulantes.


